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Tip 27: Single Sign-On & Gebruikersimport

Single Sign-On

Diverse accounts voor verschillende applicaties. Overal een nieuw wachtwoord voor bedenken
met elk nét wat andere eisen. Inloggen is soms nog niet zo eenvoudig. 

Single Sign-On is dé oplossing om met één set credentials in te loggen op verschillende
applicaties en in de laatste versie van Easy Invoice is het mogelijk om automatisch in te loggen
met inloggegevens die u al gebruikt binnen uw organisatie. Neem contact op met uw
accountmanager om hiervan gebruik te maken.

Hoe zit het precies? 

Easy Invoice maakt gebruik van de Identity Provider  van de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld
Microsoft Office 365 of Okta zijn. 

Gebruikersimport

Tevens is het in de laatste versie van Easy Invoice mogelijk om gebruikersimport te
automatiseren. IT-beheerders kunnen binnen het organisatie domein (Active Directory) een
groep aanmaken, specifiek voor Easy Invoice gebruikers. Deze gebruikers worden automatisch
gesynchroniseerd met Easy Invoice. Gaat er iemand uit dienst, dan wordt de gebruiker
automatisch verwijderd uit Easy Invoice.

Voordelen van Single Sign-On & Gebruikersimport

Met één wachtwoord in meerdere applicaties inloggen zorgt voor tijdbesparing
Een extra wachtwoord onthouden is niet meer nodig
Betere beveiliging van het IT-domein
Geen handmatige aanmaak van gebruikers
IT-beheerders kunnen geautomatiseerd autorisaties uitdelen en intrekken

Hieronder een voorbeeld van hoe het inloggen met Single Sign-On werkt:
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Op de agenda
27 augustus
Koffiebreak sessie: 
Easy Invoice

10 september
Koffiebreak sessie: 
Easy Expense

10 september
Speed date

Geplande trainingen 
11 september
Business Intelligence & Easy
Invoice

25 september
Easy Invoice voor de financiële
administratie

2 oktober
OCR templates maken en
beheren in ImageCapture

Met vriendelijke groet,

Servicecenter Easy Systems

T +31 318 415 633
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